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Grootschalige bouwfraude nekt Badmoos!
5-de Badmoos open zonder sky-boxen!
(van onze verslaggever)
p de voorgenomen plannen
van de Badmoos Bouw
Adviesgroep een tribune
met skyboxen te realiseren aan het
huidige sportcomplex “de Waai” ter
opwaardering van de huidige
locatie, is een abrupt einde gekomen
met de blootlegging van een
grootschalige
bouwfraude.
De
Badmoos Accountant Agency,
onderdeel van Badmoos Holding
waaronder ook de Badmoos Bouw
Adviesgroep valt werd in juli van
dit jaar geconfronteerd met een
aantal offertes die ver uit de pas
liepen met de door de B.B.A.
opgestelde begrotingen welke zowel
in de Nederlandse bouwwereld als
in de bouwwereld van de ons
omliggende Europese landen als
zeer accuraat en betrouwbaar te
boek staan.
Onderzoek door
Badmoos Private Investigations
leerde dat er mogelijkerwijs sprake
zou kunnen zijn van verboden
prijsafspraken
tussen
de
aangevraagde aannemers. Naar
aanleiding van dit vermoeden heeft
B.P.I. contact opgenomen met
Tineke die via haar netwerk van
klokkenluiders in de parochies van
enkele Noord Brabantse gemeentes
in een enorme beerput terecht
kwam, waarbij het vermoeden van
B.A.A. werd bevestigd.
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Grootste gedupeerden in deze zijn
de
organisatoren
van
het
megasportspektakel wat jaarlijks in
Langeweg wordt gehouden. De
vraag
naar
toegangsbewijzen
groeide in de afgelopen jaren zo
explosief,
hetgeen
niet
verwonderlijk is gezien de sportieve
hoogstandjes welke het publiek
krijgt voorgeschoteld, dat skyboxen
op voorhand al voor immense
bedragen waren vergeven, en dat
voor
tribuneplaatsen
een
voorinschrijving
een
onontkoombaar feit bleek. Het B.O.
projectteam heeft zich door
bovengenoemde feiten niet uit het
lood laten slaan, hetgeen bij de
huidige bezetting niet verwonderlijk
is, en zegt het toernooi onder de
huidige omstandigheden gewoon
door te kunnen laten gaan.
Na afronding van het onderzoek,
mogelijkerwijs gevolgd door een
parlementaire enquete, zal de
B.B.A.
met
B.A.A.
een
haalbaarheidsstudie doen naar de
ontwikkeling van een nieuw
sportcomplex waarbij ook de huidig
voetbalvelden betrokken worden.

Explosieve Ledengroei
Badmoos
(Van onze sportverslaggever)
at sportieve suprioriteit een
ongeremde aantrekkingskracht
uitoefend blijkt wel uit de
explosieve ledengroei van maar
liefst 50% die de Badmoos het
laatste jaar hebben doorgemaakt. De
aanvragen voor een lidmaatschap
van
de
roemruchte
badmintonvereniging kwamen uit
de creme de la creme op
badmintongebied van binnen en
buitenland
wat de Badmoos
ballotagecommissie voor de schier
onmogelijke taak zette hieruit een
aantal mensen te selecteren.
Uiteindelijk zijn uit het grote aantal
aanmeldingen 2 topspelers met de
nodige
badmintonervaring
geselecteerd, te weten Johan en
Ben, op onderstaande foto resp. 1ste en 2-de van links op de bovenste
rij. Uit verschillende hoeken van
sportminnend Nederland is zeer
positief gereageerd op deze
uitbreiding, een toonaangevend
sportmagazine kopte “Nederland te
klein voor Badmoos”.
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Hoofdsponsor 5-de Badmoos open
(Foto:Badmoos Photography BV)
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Langs de zijlijn
(van onze razende reporter)
atuurlijk komt ook in deze
rubriek wederom een belangrijk
en invloedrijk persoon uit de
periferie van de Badmoos aan het
woord. Ditmaal is het de beurt aan J. K.
“Wat is uw relatie met de leden van de
Badmoos?”
“Ge mag het van mijn gerust weten, ik
zeg het oe glashard mee die gaste heb ik
niks te schafte”.
“Toch bent u verschillende malen in een
lokaal horeca-etablissement
aangetroffen in een verhitte discussie
met enkele leden van de Badmoos, zeer
zeker niet zonder reden naar ik
aanneem!”
“Nou kek, ik ben pijpfitter, vrijgezel,
huisman, koffiejuffrouw op de bouw, ik
kom van Ette en ik hoorde ut woord
pijpe valle bij die gaste dus ik goa dur
noartoe”
“Zomaar of met een bepaald doel?”
“Neije, zomaar om wa te ouwehoere
aanders zit ik ok mar alleen tuis want ik
heb mun wijf buiten genaaid.”
“ Bedoelt u dat u van haar gescheiden
bent of dat u buiten de liefde met haar
hebt bedreven?”
“Ge mag het van mijn gerust weten, ik
zeg het oe glashard vor mijn gin vrouwe
meer, doar edde vul te veul geouwehoer
mee, ik vermoak mun eige wel“
“Hoe dan als ik het vragen mag, sport u
ook of heeft u andere hobby’s?”
“Ge mag het van mijn gerust weten, ik
zeg het oe glashard ik goa noar ut
noaktstraand lekker zonne”
“Ja,ja, en ondertussen het vrouwelijk
schoon in de gaten houden op uw buik
met een kuiltje in het zand zeker?”
“Neije jonge ge snap tur gin zak van, ge
mag het van mijn gerust weten, ik zeg
het oe glashard doar kijk ik nie noar en
ik goa nie weg vor un stijve te krijge, ik
goa om te zonne”.
“Ja maar u kijkt toch wel eens stiekem
naar een paar leuke borsten?”
“Neije da doe ik nie. Bas wa krijde van
mijn ik mot noar huis want ik mot
morrege mun sloapkamer behange”
“Met zelf gemaakte lijm?”
!!??………
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Gehoord bij Bas
•

Waarom hebben ze het toch zo op
mensen die met een slok op een
ongeval veroorzaken, er gebeuren
toch veel meer ongelukken waarbij
geen drank in het spel is!

•

•

Jagers zijn niet net als sportvissers,
ze gooien de konijnen niet terug op
het land!
G. van W. had een zwangere koe
die stond net zo wijd als een heet
jong wijf van 18 jaar.

Programma Badmoos Open
2001
(van het B.O. projectteam)
P zaterdag 24 november wordt voor
de vijfde maal in successie de
Badmoos Open georganiseerd. De
organisatie voor dit megaspektakel is
wederom in de vertrouwde handen het
B.O. projectteam. Een team dat door
haar jarenlange ervaring in het
organiseren van dit soort toernooien
regelmatig wordt benaderd door
collegae uit het buitenland voor het
uitbrengen van adviezen van technisch,
organisatorische
,
logistieke
en
mediaondersteunende aard.
Het programma ziet er als volgt uit:
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Verbouwingsplannen?
DJ “De Gijs”
Draait oe dak eraf!!

De arbitrage
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oals alle voorgaande jaren is de
toegooiorganisatie ook dit jaar
weer geslaagd in het vinden van
een scheidsrechter . Het vinden van een
arbitraal uitermate sterk persoon wordt
op het topniveau waarin wij ons
begeven
steeds
moeilijker.
De
organisatie is van mening met deze
Hongaarse dame de juiste persoon te
hebben gevonden omdat zij doorgaans
de zaken stevig in handen heeft.
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Mix 1: Dick & Johan
Mix 2 :Ad & Ben
Mix 3: Wim & Gom
Mix 4: René & Wies
Mix 5: Helga & Mark
(Foto:Badmoos Photography BV)

De prijsuitreiking van dit megafestijn
zal plaats vinden in café de Tempelier,
de hoofdsponsor van deze avond.
Toegangskaarten zijn zoals voorgaande
jaren verkrijgbaar in de voorverkoop bij
de bekende adressen in den Lande, aan
de zaal, of zijn te bestellen via internet.
Om de toeloop van publiek in banen te
leiden worden extra (Ben)bussen
ingezet. Op alle doorgaande routes zijn
borden geplaatst, en op de rijkswegen
wordt op verzoek van rijkswaterstaat,
ter voorkoming van nog meer fileleed,
gebruik gemaakt van de routeinformatiesystemen.
Gezien de uitgestelde bouwplannen van
het sportcomplex adviseren wij u op tijd
aanwezig te zijn , vol is vol.

Redactioneel commentaar
Zoals u van ons al jaren gewend bent
houden wij u zo objectief mogelijk op
de hoogte van de meest actuele zaken
rond de Badmoos. Zijn er artikelen die
vragen oproepen of waarover u nader
geinformeerd wenst te worden schroom
dan niet om in de pen te klimmen of om
een mailtje te sturen. Kunnen wij u
hierbij niet helpen dan verwijzen wij u
door naar de stichting Korrelatie.
Rest ons nog de zondagavondploegen
veel succes toe te wensen in da
titanenstrijd van aanstaande zaterdag.

